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A közterületi homlokzaton a homlokzat külső síkja és a nyllászárók síkja közötti

távolság az eredetivel kell, hogy megegyezzen.
A közterület felőli homlokzaton a lamellás árnyékoló kialakítás nem alkalmazható,
csak az eredetivel megegyező rejtett redőnytokos kialakítás megengedett.
A kivitelezés megkezdése előtt a Korm. rendelet q. 5 (z) bekezdésébenmegfogalmazott egységes arculathoz történő illeszkedés biztosítása érdekében-a
közterület felőli homlokzaton és tetőn alkalmazott anyaghasználatot, színezésta
Bizottsággal egyeztetni szükséges.
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Korm. rendelet 10. s c) pontja értelmébena tulajdonosnak a felhasznált

építőanyagok jeryzékét,az építőanyagok típusának, a gyártójának, a színkódjának
ismertetésével a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania.

A Kötv. 6t/I. $ (4) bekezdése értelmében a Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozata
szükséges a kiemelt nemzeti emlékhely területén és a településkép-védelmi
környezetében végezni tervezett építési,kereskedelmi, vendéglátási va$' szolgáltatási
tevékenységhez,továbbá minden más tevékenységhez, amely a kiemelt nemzeti
emlékhely nemzeti kulturális értékemegőrzésé t akadá|yozza.
A Bizottság _ összhangban a Kötv. 6r/I. $ (6) bekezdésében foglaltakkal _ előzetes
hozzájárlió nyilatkozatában a kérelmezett tevékenységvégzéséta 6tll. $ (s) bekezdés
szerinti szempontok teljesülése érdekébenfeltételhez kötheti.
A Bizottság képviseletében az Ország5ríílésHivatala a 2c'21. június 3o-án kelt,
I(NEB/qq-2f 2o2l. ügyiratszámú hiánypótlási felhívásban a meglévő épületszerkezetekről, valamint a szomszédos ingatlanokra és az azokon lévő építmények
állagvédelmére vonatkozó tartószerkezeti szakértői vélemény,és az utcai homlokzatot
érintő csomóponti kialakítások tervei (a benyújtott metszeteken jelölt csomópontok)
pótlására hívta fel a Kérelmezőt, melynek a nyitva á1ló 3o napos határidőn belül eleget

tett.

A Bizottság a 2018. május z6-ánkelt, KNEB/96-zlzor8. ügyiratszámú, 4lzot8. számú
előzetes hozzájáruló nyilatkozatában a lakóépület átalakítását és tetőtér beépítéssel
történő bővítését,a homlokzat felújítását feltételekkel engedélyezésre javasolta.
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benyújtott, az épület tartószerkezetének műszaki állapotát ismertető szakértői
véleményalapján a Bizottság a földszint és hét emelet bontását elfogadja. A Korm.
rendelet q. $ (z) bekezdése és a rr. $-a szerinti településképikövetelmények teljesülése
érdekében a Bizottság a közterület felőli homlokzat rekonstrukciójával kapcsolatban
feltételeket állapított meg a homlokzati elemek kialakítására vonatkozőan. Aztljüzletportálok kialakítása, az eredeti geometriának megfelelő tetőformálás és azon új, felhúzható, dönthető lamellával árnyékolt , eltolható üvegtáblás nllások nyitása, a
homlokzat tagolásához, és a szomszédos épületek megjelenéséhez illeszkedik, a
homlokzatrekonstrukció során az eredeti homlokzati elemeket (nfllászárő, kapu,
kőburkolat, korlátok, árnyékoló szerkezetek) az eredeti anyagából újragyártott
homlokzati elemekkel kerülnek pótlásra, így a Bizottság a lakóépület földszint és hét
emelet bontását, az épület átalakítását és tetőtér beépítésseltörténő bővítését,valamint
az eredetivel azonos közterületi homlokzat rekonstrukcióját és új üzletportálok
kialakítását engedélyezésrea döntésben megjelölt feltételekkel engedélyezésre
javasolja.
A Kötv. 6t/I. $-ának (q)-(to) bekezdései értelmében a kérelmező a nyilatkozatot akkor
támadhatja meg' ha a Bizottság az előzetes hozzájánlló nyilatkozatot nem adja meg
vagy az előzetes hozzájáruló nyilatkozat feltételt állapít meg. Ha a Bizottságaz e\őzetes

-3hozzájáruló nyilatkozatot nem adja meg vagy az előzetes hozzájáruló nyilatkozat
feltételt állapít meg, és a tervezett tevékenységengedélyezésévelösszefiiggésben
kőzigazgatási hatósági eljárás folyamatban van' a nyilatkozat akőzigazgatási hatósági
eljárás keretében vizsgálható felül.

A

Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozatát
meghatározott 9o napos határidőn belül adta ki.

A

Bizottság

a Kötv. 6tlJ. 5 (s)

bekezdésében

a Kötv. 6t/I.-6t/N. s-aiban, továbbá a Korm. rendelet 4-5.

meghatározott feladat- és hatáskörében járt el.

Budapest, 2o2l.július
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